KRAATTERIJÄRVEN
IHMEET
KOSMISEN LUONNON LOMAILUA

Kraatterijärven toimijat ry

MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUT
HINTA ALKAEN
Huone / 2HH

HINTA ALKAEN
hLö / 2HH

80€

49,50€
HOTELLI-RAVINTOLA-KEILAHALLI ALVARIINI
paavolantie 1, alajärvi

Tervetuloa Alvariiniin levollisille yöunille. Meiltä löytyy myös maukkaat
ruokapalvelut sekä ajanvietteenä keilailumahdollisuus koko perheelle.

P. 06 557 6688 · WWW.ALVARIINI.FI

HOTELLI KIVITIPPU znykäläntie 137, lappajärvi

Rentoudu Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla nauttien
luonnon rauhasta ja lukuisista aktiviteeteista. Meteoriittikeskuksemme
mielenkiintoisessa näyttelyssä aidot meteoriitit ovat saaneet rinnalleen
myös avaruuden ilmiöt, kuun valloituksen, tulivuoret ja alueen geologian.
Huonehinta sis. aamiainen, kuntosali sekä sauna- ja allasosaston käyttö.

P. 06 561 5000 · WWW.KIVITIPPU.FI

HINTA ALKAEN / VKO

ALKAEN / VRK

450€

18€

lomakylä tapiola

SF CARAVAN JÄRVISEUTU RY

Hyvin varustellut vuokramökit ympärivuotiseen käyttöön. Yksi tasokas
huvila ja kaksi pienempää vierasmökkiä sijaitsevat rauhallisella paikalla
aivan Lappajärven rannalla. Lisäksi vaunualue Kivitipun välittömässä
läheisyydessä.

Koivulehto SFC – rauhallinen caravan-alue kauniilla paikalla kalaisan
Lappajärven rannalla. Aluemaksu 18 €  /vrk jäseniltä, sisältää valosähkön
ja saunan yleisillä vuoroilla.

lappajärvi

P. 040 765 7018 · WWW.LOMAKYLATAPIOLA.COM

isoniementie 570, alajärvi

P. 040 518 7205 · WWW.SFCJARVISEUTU-KOIVULEHTO.NET

HINTA / HLÖ / VRK

rantasauna

20€

50€

MAALAISKARTANO PUUSTELLISSA

SILLANKORVAN LEIRINTÄALUE

B&B, tilausravintola, puulämmitteinen hirsisauna, herkullista ruokaa.
Tunnelmallinen ja ainutlaatuinen miljöö!

Luonnonkaunis, tasamaastoinen, lähes kokonaan järven ympäröimä
alueemme sijaitsee Evijärvellä vain puolen tunnin päässä PowerParkista.
Aluemaksu valosähköineen on 22 €  /  vrk (SFC 20 €  /  vrk) + henkilömaksu
5 €/vrk. Mökit 50  –  100 €/vrk. Lemmikit tervetulleita lisämaksutta.

kirkkotie 523, evijärvi

Evijärvellä 68-tien varrella. Avoinna ympäri vuoden!

P. 045 237 1012 · WWW.PUUSTELLISSA.COM

kirkkotie 295, evijärvi

P. 044 238 5804 · WWW.FACEBOOK.COM/SILLANKORVAN

kraatterijärven
menu / hLö

36€

PITO- JA OHJELMAPALVELU KOKKITUPA
maneesintie 6, lappajärvi

Taivaallista lähiruokaa kraatterijärveltä! Runsas noutopöytä paikallisista
herkuista valmistettuna juuri teille. Pöydästä löytyy mm. highlandhärkää savustettuna, kylmäsavustettua kraatterijärven haukea, paikallisen
paahtimon kahvia. Minimitilaus 15 henkilöä.

P. 040 505 4921 · WWW.KOKKITUPA.FI

Ryhmäruokailut
alkaen / hlö

PUNAISEN TUVAN VIINITILA

8€

koskenvarrentie 337,
alajärvi

Punaisen Tuvan Viinitilalla 180-paikkaisessa tilausravintolassa voi nauttia
maittavan buffetruokailun myös yhdistettynä palkittuihin viineihimme.
Bussiryhmille tilaesittely veloituksetta. Viinimyymälästämme voi ostaa
viinejämme pulloittain kotiin viemisiksi. Avoinna ympäri vuoden.
A-oikeudet.

P. 06 557 4540 · WWW.PUNAISENTUVANVIINITILA.FI

15 HLÖ KAKKU
ALKAEN

hinnat alkAEN

Hinnat alkaen 60 €

60€

40€

LAKIS – TILAUSRAVINTOLA VÄLILASKU

KULTAHEHKU

Lakeaharju on kraatterin reunaa, jonka juurella sijaitsee tunnelmallinen
ja uudistettu ravintola Välilasku. Voit varata pelkästään tilan, mutta myös
ruokailuja, aktiviteetteja sekä koulutuksia. Huomioi myös vuokramökit ja
70-paikkainen leirintäalueemme, kun haluat yöpyä kauniissa maisemissa.

Pitopalvelua - tilausleivontaa – tilauskukkasidontaa.

lakeaharjuntie 98, vimpeli

PYHÄLAHDENTIE 130, ALAJÄRVI

P. 050 514 7128 · WWW.LAKIS.FI

Taidolla valmistetut maukkaat ja näyttävät tarjoilut sekä upeat kukkasomisteet kaikenlaisiin juhliin ja tilaisuuksiin sekä ryhmäruokailuihin.

P. 040 415 9390 · WWW.KULTAHEHKU.FI

OSTOS- JA KÄYNTIKOHTEET
pefletit 43 x 45
alkaen / 4kpl

ALAJÄRVEN KOTITEKSTIILI

20€

kauppakatu 6, alajärvi

ANITA KOO

VOLTINTIE 16, EVIJÄRVI

Aidosti pellavaa vuodesta 1951. Tervetuloa tehtaanmyymäläämme,
josta löydät pellavaiset saunatekstiilit, paidat, pöytä- ja kaitaliinat sekä
liikelahjat.

P. 050 562 4898 · WWW.ALAJARVENKOTITEKSTIILI.FI

Evijärvellä Anita Koon navettaan on sisustettu tunnelmallinen lahjaja sisustusmyymälä. Suosittu retki- ja elämyskohde. Avoinna ympäri
vuoden, katso aukioloajat kotisivuilta.

P. 040 765 1066 · WWW.FACEBOOK.COM/TYOPAJA.ANITA.KOO
© GTK

hinta alkaen

10€
MERIPIHKA–  VIESTI MENNEISYYDESTÄ

Tutustu meripihkan historiaan ja tutki mikroskoopilla miljoonia vuosia
vanhaa hyönteistä! Järviseutu-Seura ry:n kansallisestikin ainutlaatuinen
meripihkakokoelma on esillä Hotelli Kivitipun vaihtuvien näyttelyiden
tilassa. Vapaa pääsy.

WWW.KIVITIPPU.FI · WWW.JARVISEUTUSEURA.FI

KOSKENVARREN HIGHLANDER
VIITASAARENTIE 83, ALAJÄRVI

Ylämaankarjan kasvatusta ja tilan tuotteiden myyntiä Alajärven
Koskenvarrella. Poikkea tilamyymäläämme, varmistathan ensin
soittamalla. Suosittu 100 % Highlandsäilyke.

P. 0500 597 450 · WWW.YLAMAANKARJAA.FI

WIINAPUU-TUOTTEET
ALKAEN

KULTAINEN KIULUKKA

22€

NYKÄLÄNTIE 124, LAPPAJÄRVI

Kultaisen Kiulukan käsityöpuoti myy kotimaista kädentaitoa noin 50
eri valmistajalta. Tarjontamme punainen lanka on erityisesti pienten
käsityöläisten ja perheyritysten tuotannossa. Meillä on paljon uniikkeja
ihanuuksia, joita et muualta löydä!

P. 045 128 9089 · WWW.KULTAINENKIULUKKA.FI

puseroita ja neuleita
alkaen

29,95€

MUODIN TOP-PISTE
kauppakatu 16, alajärvi

Laadukas ja palveleva naistenvaateliike kaikille naisille Alajärven keskustassa. Kokoja 34–56. Ma–to klo 10–17, pe klo 10–18, la klo 10–14.
Lisäksi Kauhavalla Heidi´s Style www.heidisstyle.fi

P. 045 216 3640 · WWW.MUODINTOP.FI

kaislatuotteet alkAEN

Hinnat alkaen 60 €

6€

SOILE SÖDERLING – KAISLATUOTTEET
JA PAJULIINAT kaanapantie 6, evijärvi

Kudon kangaspuilla kaisla- ja pajuliinoja sekä punon kaisloilla koreja,
hattuja ja kransseja. Kaislat kerään kesällä Evijärvestä. Tervetuloa
ostoksille myymälään Evijärven Särkikylään!

P. 040 569 3416 · WWW.SOILESODERLING.FI

TULIVUORIKESKUS
lehtotie 5, alajärvi

Koe ja näe luonnonvoimat! Tulivuorikeskus on opettavainen ja kiehtova
matka geologiaan, kivien syntyhistoriaan ja luonnonvoimien mahtiin. Näe
aitoja meteoriitteja, fossiileja ja geysirin purkaus, koe maanjäristyksen
voima! Uusitut näyttelytilat, kahvila ja matkamuistomyymälä.

P. 050 342 1499 · WWW.TULIVUORIKESKUS.FI

VIITALAN MARJATILA
viitalantie 5, lappajärvi

Aitoja makuja kraatterijärven rannalta. Itsepoimintana tai valmiiksi
poimittuna mm. mansikkaa, vadelmaa ja tyrniä. Valikoimassa myös
käsintehtyjä, runsasmarjaisia tuotteita mm. marjakastikkeita, marmeladimakeisia, marjajauheita sekä glögejä itselle tai lahjaksi.

P. 040 549 1844 · WWW.VIITALANMARJATILA.FI

KULTTUURI, TAPAHTUMAT, AKTIVITEETIT
HINTA ALKAEN

6€

TAIDE-ATELJEE REIJO KIVIJÄRVI
keskisentie 181, soini

NELIMARKKA–MUSEO

pekkolantie 115, alajärvi

Maisemia sekä riemastuttavia naivistisia maalauksia. Perinnepihassa
myös paljon muutakin mielenkiintoista. Kesäkahvila, ikivanha savusauna
leppoisin löylyin ja majoitusmahdollisuus maalaisromanttisesti aitan
parvella. Kesänäyttely 15.6.–28.7.2019, avoinna joka päivä klo 12–19.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseossa Alajärvellä taiteilijaprofessori Eero Nelimarkan teoksiin sekä vaihtuviin näyttelyihin, jotka
painottuvat nykytaiteeseen ja tuovat esiin valtakunnallisesti ja alueellisesti
merkittävien taiteilijoiden tuotantoa. Museokauppa, ryhmille tilauksesta
räätälöity opastus tai työpaja, kesäisin Café de Nelimarkka.

P. 0400 164 166 · WWW.REIJOKIVIJARVI.NET

P. 06 557 2129 · WWW.NELIMARKKA-MUSEO.FI

liput

kokouspaketit alk.

50€

5€/3€
VÄINÖNTALO - JÄRVISEUDUN MUSEO z
latukantie 99, evijärvi

Tervetuloa tutustumaan Evijärvelle järviseutulaisen talonpojan arkeen,
juhlaan ja tapakulttuuriin! Museoalueella 20 rakennusta ja 19 000
esinettä, museokauppa ja kahvila. Avoinna kesäisin 1.6.–31.8. ti–su klo
11–18, 1.–15.9. arkisin klo 9–15. Muina aikoina sopimuksen mukaan.

P. 044 769 9113 · WWW.VAINONTALO.BLOGSPOT.COM

Yrityksille ja ryhmille kulttuurikohde Evijärvellä kauniin Välijoen rannalla.
Virkistys-, kokous- ja koulutuspaikka, saunarakennus valmistunut
vuonna 2018. Perhejuhlat, kesävieraat, melojat ja ryhmämatkailijat –
tervetuloa! Kokouspaketti 10 hlölle alkaen 50 € sis. tilan, kokoustekniikan
ja pullakahvit. Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä onnistunut tilaisuus!

P. 040 722 4436 · WWW.UITTOMIESKAMPPA.FI

elämyksiä,
tunnetta ja iloa
26.–30.6.2019!

liput

32€
LAPPAJÄRVEN KESÄTEATTERI

itäkyläntie 97,
lappajärvi

Pari Suhdetta - Musiikin täyteinen komedia parisuhteiden kimuranteista
koukeroista. Lavalla nähdään mm. Nina Tapio, Janne Virtanen, Sani, Ville
Pusa ja Jani Karvinen. Maailman ensi-ilta Ke 17.7. 2019 klo 19. Katso
esitysaikataulu nettivisuiltamme.

uittomiehentie 56,
evijärvi

EVIJÄRVEN UITTOMIESKÄMPPÄ

aaltoa ja aarioita festivaali
Elämyksiä, tunnetta, iloa!

Musiikin, taiteen, ruoan, arkkitehtuurin ja tanssin festivaali koettavissa
kuudetta kertaa Alajärvellä!

Liput kätevästi netistä www.netticket.fi, portilta 35 €.

P. 050 350 8351 · WWW.LAPPAJARVENKESATEATTERI.FI

WWW.AALTOAJAAARIOITA.FI

liput

LIPUT

13€/10€

13€/9€

alajärven ankkurit

VIMPELIN VETO

hirsikankaantie 3, alajärvi

Ankkurit ylös! Miesten superpesistä koko kesän ajan Suomen suurimmalla katetulla pesäpallokatsomolla, maineikkaalla Kitron Stadionilla. Tule
kannustamaan Ankkurit voittoon. Otteluohjelma ja lisätiedot kotisivuilta.

P. 040 558 3835 · WWW.ANKKURITPESIS.FI

patruunantie 15, vimpeli
Miesten Superpesistä Saarikentällä. Huippupesäpalloa läpi kesän Suomen upeimmalla pesäpallostadiolla. Tule mukaan kokemaan ainutlaatuinen tunnelma kansallispelimme parissa. Otteluohjelma kotisivuilta.

P. 040 535 0430 · WWW.VIMPELINVETO.FI

hieronta tai
jalkahoito tutustumistarjouksena

REITTIRISTEILYT ALK.

10€

-20%

5€ / 7–12-v.

M/S VEANNETAR

Tutustu Euroopan suurimpaan kraatterijärveen risteillen! M/S Veannetar
risteilee Lappajärvellä heinäkuun ajan joka päivä tiistaista sunnuntaihin
keliolosuhteet huomioiden. Lähdöt Hotelli Kivitipun rannasta. Katso kaikki
aikataulut kotisivuiltamme.

P. 050 514 7128 · WWW.LAKIS.FI

HT HUMAN TOUCH HEIDI MEHTONEN
nykäläntie 124, lappajärvi

Hyvinvointipalvelut Lappajärvellä Onnintuvalla. Hieronta tai jalkahoito
tutustumistarjouksena -20 % normaalihinnoista (1 varaus), mainitse
varatessasi esite-etu.

P. 040 748 9476 · WWW.HUMANTOUCH.FI

HINTA ALKAEN
/ ryhmä

HINTA ALKAEN

250€
KALASTUSPALVELUT LAHNALAMPI

Vietä unohtumaton kalapäivä Lappajärvellä. Opastetut kalareissut ovat
mainio tapa tutustua kalastukseen. Meiltä löytyy kaikki mitä tarvitset
mukavaan kalapäivään. Sinun ei tarvitse huolehtia kuin hauskanpidosta.
Kraatterijärven kalasta elämyksiä yrityksille, ryhmille ja yksityishenkilöille!

voimavaratila taikamäki
rantakankaantie 635, lehtimäki

Elämyksiä ja hyvinvointia luonnon ja eläinten parissa. Maatilan töitä,
eläinten hoitamista ja rapsuttelua. Ohjattua rentoutumista ja voimauttavaa vuorovaikutusta kotieläinten kanssa idyllisen pientilan rauhassa.

P. 040 969 8426 · WWW.TAIKAMAKI.FI

P. 050 396 5656 · WWW.KALASTUSPALVELUT.FI

golfin
starttipaketti

ratsastusretket
alkaen / TUNTI

LANTELAN RATSASTUSTALLI

250€

20€

tyyneläntie 76, lappajärvi

JÄRVISEUDUN GOLF

160€

nykäläntie 124, lappajärvi

SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu Lappajärven keskustan tuntumassa.
Tarjoamme ratsastustunteja, retkiä ja leirejä sekä toimintaa ja elämyksiä
kaiken ikäisille.

P. 045 675 3528 · WWW.LANTELANTALLI.NET

Golfin starttipaketti 160 € (juniorit enintään 21v. 45 €). Paketti sis.
seuraan liittyminen ja 1. vuoden jäsenmaksu, green card -kurssi ja green
card, pro:n pitämä ryhmätunti, 10 kpl 9 reiän green fee kaudella 2019.

P. 044 566 1999 · WWW.JGS.FI
Tomi Katajamäki

hinnat

10€/5€
ATELJEE TAPIO AUTIO
tapolanvuorentie 50, lappajärvi

Ainutlaatuisuutta, mystiikkaa ja henkisyyttä huokuvat kivimaalaukset, betonipatsaat ja kiviset rakennukset muodostavat yhdessä satojen neliöiden
henkeäsalpaavan kokonaisuuden.

P. 0400 662 241 · WWW. ATELJEEAUTIO.NET
Tomi Katajamäki

Tomi Katajamäki

KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT
hinnat alkaen (alv 0%)

700€
KRAATTERI CONSULTING

Markkinoinnissa tarvitaan älyä, mutta paras tulos tehdään sydämellä.
Painotuotteet, www-sivut, somemarkkinointi sekä markkinoinnin ja
myynnin koulutus. Kokemuksella ja ammattitaidolla. Eteläpohjalaisella
työasenteella Kraatterijärven rannalla.

P. 040 350 9953 · WWW.KRAATTERICONSULTING.FI

VAPAA-AJAN ASUMINEN
JA TONTIT

LOISTAVA SISÄLTÖTOIMISTO

patruunantie 17,
vimpeli

Inspiroidu ja opi uutta kraatterin reunalla. Loistava sisältötoimisto järjestää tilauksesta viestintäaiheisia koulutuksia yrityksille, yhdistyksille ja
julkisorganisaatioille. Ota yhteyttä, niin rakennamme teille sopivan koulutuskokonaisuuden haluamassanne tilassa. Koulutuspäivään mahdollisuus
saada ohjattua liikuntaa.

P. 044 589 6234 · WWW.LOISTAVAA.FI

ALUEELLISET
MATKAILUPALVELUT
kraatterijärven
kierros alk./hlö

LOMALAKIS – Etelä-Pohjanmaan
parhaat maisemat

Mökkitontit kraatterin reunalta, upeista Lakeaharjun maisemista nyt
myynnissä. Tonttien ilmansuunta antaa mahdollisuuden nauttia auringosta miltei koko päivän ja katsella ilta-auringon laskua kraatterijärveen.
Ympärillä upeat hiihto- ja patikointimaastot ja välittömässä läheisyydessä
laskettelukeskus Lakis. Tonttien kuvat ja hinnat löytyvät nettisivuiltamme.

P. 040 717 9501 TAI 0400 569 778 · WWW. LOMALAKIS.FI

matkatoimisto ysimatkat

42€

Ysimatkat palvelee työ- ja vapaa-ajan ryhmiä kaikissa matka-asioissa.
Suunnittelemme matkanne kotimaahan ja ulkomaille, pyydä ryhmällesi
tarjous. Matkaohjelma rakennetaan aina asiakkaan toivomukset huomioiden. Varaa ryhmällesi Kraatterijärven kierros, katso ohjelma kotisivuiltamme.

P. 050 562 4916 · WWW.YSIMATKAT.FI

kraatterijärven ihmeitä netissä:
www.Kraatterijarvi.fi
facebook.com/kraatterijarvi
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, www.epmatkailu.fi

LÖYDÄ KRAATTERIJÄRVEN IHMEET
Eräänä päivänä, hyvän aikaa ennen viimeistä jääkautta, aika tarkalleen 77,8 miljoonaa vuotta sitten
maahan iskeytyi suuri meteoriitti. Se oli ihan tavallinen kivimeteoriitti, joka oli lähtöisin Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä. Meteoriitin
läpimitta oli noin 1,6 km ja törmäysnopeus noin 17
kilometriä sekunnissa. Näin sai alkunsa ihmeellinen
kraatterijärvi – Lappajärvi. Meillä on siis järvi, joka
on tullut avaruudesta. Suuri kraatterijärvi, Euroopan
suurin, on seutumme suurin ihme. Se on geologinen ihme, törmäyskraatterin reuna on edelleen hyvin näkyvissä ja meillä on varsin ainutlaatuisia kiviä,
jotka syntyivät törmäyksen seurauksena - kärnäiittiä
ja sueviittiä.

Ihme porukkaa

Kraatterijärven pinnan alle ja rannoille kätkeytyy tuhat tarinaa ja aarretta. Sen ympäriltä löytyy joukko
ihmeellisiä yrityksiä, taivaallisia tuotteita ja palveluja.
Kraatterijärven synnystä ja sen voimasta on siirtynyt
jotain myös alueen ihmisiin ja tekemiseen.
Alajärvellä eletään aitoa elämää Aaltojen keskellä.
Alvar Aallon arkkitehtuuri ja Eero Nelimarkan taide
ovat kansainvälisesti arvostettuja. Monipuoliset va-

Pietarsaari

paa-ajan palvelut tekevät Alajärvestä myös mainion
aktiiviliikkujan matkakohteen.
Evijärvi on myös kansainvälisesti arvostettu lintuvesi, jossa voi nähdä mustatiiran, kaakkurin, kalasääsken tai muita harvinaisuuksia. Evijärven lukuisat
saaret, uittomiesperinne ja entisaikojen tervareitit
ovat koettavissa myös melonnasta kiinnostuneelle
matkailijalle.
Lappajärvi on hyvän elämän ja elämysten paikka, josta on ponnistanut maailman kartalle monta
kulttuurivaikuttajaa ja löytyy mestareita urheilunkin
saralta. Ainutlaatuisen mökkikunnan rannoilla on tuhatkunta lomamökkiä.
Soinissa ollaan luonnostaan huipulla, sillä suot,
metsät ja niiden huolellinen ja ympäristöä kunnioittava hyödyntäminen matkailukäytössä on ylpeydenaihe.
Vimpeli on pieni kunta, jossa asuu monta sankaria. Kraatterijärven reunalta, Vimpelin Lakeaharjulta,
näet upeat maisemat yli koko kraatterijärven. Kosmisen luokan pesäpallopitäjä tarjoaa ennen kaikkea
matkailijalle jännitystä leppoisaan lomailuun.
Ihmeellinen kraatterijärvi kutsuu sinut tutkimusmatkalle löytämään omat aarteesi.

Kokkola

evijärvi
68

750

Lappajärvi
Vimpeli

711

LAPPAJÄRVI
68

Vaasa

16

16

SININEN TIE

Jyväskylä

Alajärvi
714

SOINI

www.Kraatterijarvi.fi
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